
                                                                   
 

Pályázati kiírás a Tanítsunk Magyarországért! programban 
prémiumösztöndíj elnyerésére mentorhallgatók számára 

 

2022. őszi félév 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Tanárképző Központja (továbbiakban: TKK) pályázatot ír ki a 

Tanítsunk Magyarországért! programban prémiumösztöndíj elnyerésére. 

I. A JOGOSULTAK KÖRE 

A támogatásra jogosult az a mentorhallgató, aki a Tanítsunk Magyarországért! programban a 2022. őszi félévben legalább 

második féléve végez mentorálási tevékenységet, és a pályázás félévében teljesíti a kiírás II. pontjában megadott további 

feltételeket. 

II. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI 

− Az ELTE partneriskolájában (Bag, Cegléd, Csemő, Dány, Dejtár, Domony, Dömsöd, Ecseg, Héhalom, Nyársapát, 

Örkény, Pánd, Pilis, Tápióbicske, Tar, Tatárszentgyörgy, Tereske, Tinnye, Tura, Valkó) a pályázó a 2022. őszi félévben 

rendszeres mentortevékenységet végez, a pályázáskor időarányosan teljesíti a mentorálás előírt óraszámát, és ezt a 

program szabályai szerint rendszeresen dokumentálja a honlapon. 

− A pályázó a mentorálási tevékenységet a 2022. őszi félévben legalább két féléve végzi. 

− A gyerekekre költött keretet a program szabályaihoz igazodóan dokumentálja a honlapon. 

− A mentoráláskísérő kurzus követelményeit sikeresen teljesíti a kurzuson megadott határidőig, és gyakorlati jegyet szerez 

december 15-ig.  

− A pályázás időszaka: 2022. november 19. – 2022. november 30. 23:59-ig. 

− A támogatott pályázati tevékenység időszaka: 2022. december 16. – 2022. december 31.  

− Egy hallgató egy pályázatot nyújthat be a pályázási időszakban. 

Mivel a Tanítsunk Magyarországért! program őszi mentorálási féléve december 6-ig, a pályázatok elbírálásáig nem fejeződik be, 

és addig nem kerülnek be a gyakorlati jegyek a Neptunba, a pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy ha az 

ösztöndíjszerződés megkötése után a következők közül bármelyik fennáll, akkor az ELTE eláll a szerződéstől, erről határozatban 

értesíti a pályázót: 

− A pályázó nem teljesítette 2022. december 31-ig az őszi félévre meghatározott mentorálási követelményeket. 

− A mentorálást nem adminisztrálta a program szabályai szerint a honlapon. 

− Nem szerzett december 15-ig gyakorlati jegyet a mentoráláskísérő kurzuson. 

− 2022. december 31-én a gyerekekre fordítható fel nem használt költőpénz maradványösszege meghaladja az aktuális 

félévre járó költőpénz összegének 10%-át, azaz a 4000 Ft-ot. 

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK A MÓDJA 

1. A pályázat benyújtásának a helye és a formája: 

− A pályázati űrlapot a következő helyen szükséges kitölteni 2022. november 30-án 23:59-ig: 

https://forms.office.com/r/kSSa6S6eUX 

− Az aláírandó nyilatkozat sablonja letölthető a TKK honlapjáról: https://tkk.elte.hu/content/palyazatok.t.27899?m=7871 

Csak az Ügyfélkapun keresztül digitálisan hitelesített nyilatkozatot fogadunk el, ezt a tmo.hallgato@tkk.elte.hu címre 2022. 

november 30-án 23:59-ig elektronikusan kérjük benyújtani. 

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. 23:59 

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

  

https://forms.office.com/r/kSSa6S6eUX
https://tkk.elte.hu/content/palyazatok.t.27899?m=7871
mailto:tmo.hallgato@tkk.elte.hu


                                                                   
 

IV. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. A pályázat kötelező tartalma: 

− Kitöltött online pályázati űrlap a következő tartalmakkal: 

o A pályázó adatai a pályázati űrlapon. 

o A pályázat feltételeinek való megfelelés megjelölése a pályázati űrlapon. 

− Nyilatkozat a következőkről: 

o Tudomásul veszi, hogy sikeres pályázat esetén ösztöndíjszerződést kötnek vele. 

o Nyilatkozik arról, hogy teljesíti a pályázati kiírás II. pontjában megadott feltételeket. 

o Vállalja, hogy az őszi mentorálási félévre, azaz 2022. december 31-ig meghatározott mentorálási óraszámokat 

teljesíti, és erről a program szabályai szerint rendszeresen feltölti a beszámolókat a honlapra. 

o Vállalja, hogy a 2022. őszi félévben a december 31-ig gyerekekre fordítható keret elköltését a program 

szabályai szerint dokumentálja a honlapon. 

o Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Tanárképző Központ a pályázattal, a Tanítsunk Magyarországért! 

programmal összefüggésben kezelje. 

2. A megfelelő dokumentumok: 

− A pályázat elbírálására kijelölt Bizottság csak magyar nyelvű, elektronikus formátumban benyújtott, jól olvasható 

dokumentumot fogad el. 

− Hamis adatok megadása és hamis dokumentum elküldése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után. 

− A pályázó a dokumentum elküldésével felelősséget vállal a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi 

követelményeknek való megfelelésért. 

3. A pályázat eredménye: A pályázók a döntésről, a pályázat eredményéről 2022. december 6-ig ímélben kapnak értesítést.  

4. A szerződéskötés határideje a mentor számára: az ösztöndíjszerződés digitális hitelesítésének a határideje az Ügyfélkapun 

keresztül 2022. december 12. 

5. Az ösztöndíj mértéke: 

A mentori tevékenység támogatására a prémiumösztöndíj mértéke nyertes pályázat esetén két teljesített mentori félév esetén 

egyszeri 35 000 Ft ösztöndíj hallgatónként, kettőnél több teljesített mentori félév esetén egyszeri 70 000 Ft ösztöndíj 

hallgatónként. Az ösztöndíj-támogatás fedezetét a Tanítsunk Magyarországért! program biztosítja. 

6. Adatkezelés: 

− A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TKK által kijelölt bíráló bizottság tagjai 

és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve 

feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az  ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és 

adatkezelési  szabályzata rendelkezéseinek megfelelően történik. 

− A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet. 

− Az a tény, hogy a hallgató támogatásban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt 

a pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi. 

7. A pályázat menete: 

Pályázati 

időszak 

• A pályázási időszak végéig, 2022. november 30. 23 óra 59 percig a pályázó köteles kitölteni az online 

pályázati űrlapot és elektronikusan benyújtani az Ügyfélkapun keresztül hitelesített nyilatkozatot. A 

pályázat akkor számít benyújtottnak, ha a pályázó kitöltötte az online pályázati űrlapot, és a 

nyilatkozatot jól olvasható formában, hitelesítve elküldte a tmo.hallgato@tkk.elte.hu címre. 

Bírálás • A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati 

kiírásnak megfelelően, valamint a kiírásban leírt tevékenységek alapján kerülnek elbírálásra. 

• A pályázatok elbírálását és összesítését a TKK által kijelölt bizottság végzi. A pályázatok elbírálása a 

pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján történik. 

• A pályázók a döntésről 2022. december 6-ig ímélben kapnak értesítést. 

http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_15mell_adatved.pdf
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_15mell_adatved.pdf
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_15mell_adatved.pdf
mailto:tmo.hallgato@tkk.elte.hu


                                                                   
 

Fellebbezés • A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van 

lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell 

benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21–23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” 

megjelölés mellett.  

Utalás • A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó teljesíti a megadott határidőig 

a vállalt pályázati tevékenységeket, és ha a pályázó (alapértelmezett) bankszámlaszáma, 

adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen adatok 

bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez 

szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunban, a számára 

megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti (Hallgatói Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés). 

• Az ösztöndíj-kifizetés tervezett ideje: 2023. január 

 

Budapest, 2022. november 18. 

ELTE Tanárképző Központ 

https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf

